
Vážené hasičky, vážení hasiči, milí hosté, 

 

dovolte mi, abych Vás seznámil s činností okresní odborné rady 

represe (OORR) v letošním roce. 

Naše rada má následující složení : 

Jan Čermák – SDH Tlučná, Miloš Fencl – SDH Úněšov, Kamil Hanus – 

SDH Manětín, Pavel Hyneš – SDH Obora, Vlastimil Pechát – SDH 

Nevřeň, Martin Petráška – SDH Nýřany, Libor Skala – SDH Horní Bříza, 

Jan Suchý – SDH Ledce, Michal Soukup – SDH Žebnice, Michal Šot – 

SDH Kožlany, David Trsek – SDH Město Touškov 

Rada se v letošním roce 6 jednání. Na jaře a na podzim proběhl aktiv 

okrskových velitelů a velitelů JPO II. a III. 

Něco málo k soutěžím  

V neděli 5.6.2022 proběhly v Manětíně obě okresní soutěže.  

Postupové soutěže v požárním sportu se zúčastnila 2 družstva mužů 

(SDH Manětín a Žebnice) a jedno družstvo žen z SDH Úněšov. 

V kategorii mužů zvítězilo družstvo SDH Žebnice a v kategorii žen 

družstvo SDH Úněšov.  

Ani jedno z družstev se nezúčastnilo krajského kola v požárním 

sportu, které se uskutečnilo 26.6.2022 ve Stříbře, kde náš okres 

reprezentovalo 7 rozhodčích. 

Soutěže O pohár starostky OSH se zúčastnila 2 družstva mužů a 2 

družstva žen. Vítězi se stala družstva Úněšova a Zruče. 

Soutěže probíhaly v krásném prostředí zrekonstruovaného areálu 

s novou s 100 dráhou s tartanem. Škoda malé účasti družstev a 

rozhodčích. 

Je to každý rok stejné. Budu se opakovat…. 



Proto chci poděkovat všem, kteří se soutěží zúčastnili. Ať už jako 

soutěžící nebo rozhodčí a technická četa, těch je vždy málo a jsme 

rádi za každého, kdo nám pomůže. 

Na jaro 2023 připravujeme školení pro rozhodčí. Věříme, že se 

přihlásí maximální počet zájemců, kteří budou chtít naše řady rozšířit. 

Na září jsme připravovali okresní taktické cvičení v prostorách Letiště 

Líně. Celková situace okolo tohoto prostoru nám náš záměr zmařila. 

Nový prostor se nám nepodařilo najít, z tohoto důvodu cvičení 

neproběhlo. 

Pokud se ve vašem okolí nějaký vhodný prostor vyskytuje, dejte nám 

vědět.  

 Zaostáváme v plnění odznaků odborností Hasič III. a II. – zde je velký 

prostor pro zlepšení. Zájem ze sborů je minimální, v podstatě žádný. 

Na jaro bude vypsán termín. Snad… 

Nesmím, zapomenout na kynology. Na našem okrese pracují dvě 

družstva Horní Bříza a Žihle. Pořádají pravidelné víkendové výcviky a 

zúčastňují se soutěží po celé republice. SDH Žihle pravidelně každý 

rok pořádá soutěž Štěkna. Děkujeme za Vaši práci. 

Nyní mi dovolte, abych se s Vámi rozloučil. Dnes je to moje poslední 

zpráva o činnosti OORR. 

K 8. listopadu 2022 jsem se rozhodl rezignovat na funkci vedoucího 

okresní odborné rady represe, člena VV OSH PS a člena KORR.  

Na hasiče nezanevřu, ale potřebuji veškeré své síly vrhnout do nové 

výzvy, která je přede mnou. Když to půjde, vždy Vám rád pomůžu. 

Chci všem poděkovat za dlouholetou spolupráci, která trvala více jak 

20 let a do příštího roku popřát pevné zdraví, hodně sil na překonání 

všech překážek, a hlavně pohodu a klid.  

 

Za OORR – Kamil Hanus 


